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Edital Mulheres em Movimento 2020:  
fortalecendo a solidariedade e a confiança 

Nesse ano tão desafiador, em que a pandemia de covid-19 escancarou as 

desigualdades sociais, de raça e de gênero que estruturam nossa sociedade, o 

ELAS reafirma sua missão e o apoio às mulheres. 

O ELAS lança um edital com total flexibilidade para apoiar 
institucionalmente grupos e organizações liderados por mulheres e 
pessoas trans de todo o país.  

São elas as principais afetadas pela crise social que enfrentamos. São maioria 

no trabalho informal e também entre os trabalhadores da saúde, da assistência 

social e domésticos. São as principais responsáveis pelos cuidados com 

crianças e idosos. Estão ainda mais sujeitas aos diversos tipos de violência 

doméstica no período de isolamento social. O contexto vulnerabiliza 

particularmente mulheres negras, indígenas e LBT (lésbicas, bissexuais e 

pessoas trans e travestis). 

São elas também as que estão mobilizadas de Norte a Sul do Brasil para 

proteger suas comunidades e territórios. Estão na linha de frente das ações 

humanitárias e das mobilizações para apoio emergencial direto. Estão 

articulando redes, coletando e distribuindo alimentos, água, máscaras e 

materiais de higiene, e criando soluções para garantir alimentação, saúde e 

renda para quem mais precisa. 

Da mesma forma, estão à frente de ações de advocacy, debate público e 

controle social das políticas públicas, atuando contra a perda de direitos nas 

áreas da saúde, educação, segurança e meio ambiente. 

Visando contribuir para a continuidade e sustentabilidade dos grupos e 

organizações lideradas por mulheres e pessoas LBT, que desenvolvem um 

trabalho fundamental para a manutenção da vida e dos direitos, o ELAS lança 

o Edital Mulheres em Movimento 2020.



Acreditamos que é hora de aprofundar o apoio às mulheres, e por isso nos 

guiamos pela ideia de solidariedade e confiança. O Edital Mulheres em 

Movimento 2020 oferece apoio flexível e irrestrito visando o fortalecimento dos 

grupos, possibilitando a manutenção das atividades, adaptações para ambiente 

virtual, enfrentamento aos impactos do covid-19 e o apoio assistencial às suas 

beneficiárias diretas e comunidades. 

Serão apoiados 30 grupos com até R$50 mil cada, totalizando R$1.500.000 em 

doações diretas. O Edital Mulheres em Movimento 2020 é uma realização do 

ELAS em parceria com Fundação Ford, MAC Aids Fund, MADRE, OAK 

Foundation, British Council, ONU Mulheres, doadoras individuais e outros 

parceiros.  

Desde 2017, os Editais Mulheres em Movimento fortalecem e conectam grupos 

de mulheres e pessoas LBT que lutam por um mundo melhor para todos e 

todas. Com eles, o Fundo ELAS já investiu mais de R$2,8 milhões em 66 

projetos.  

A avalanche de incertezas trazida pela pandemia de covid-19 nos desafia a 

sustentar e praticar nossos valores e princípios. A confiança nas mulheres está 

no DNA do ELAS e orientou todas as ações deste fundo de mulheres do Brasil 

em seus 20 anos de investimento social. Nesse contexto, reiteramos nossa 

convicção de que as mulheres movem e sustentam a economia e o cuidado e 

são protagonistas do suporte e da transformação social. Investir nelas e na 

sustentabilidade de suas iniciativas é estratégico para reconstruirmos o país no 

pós-covid-19. 

#VidasNegrasImportam  

#MulheresIndígenas  

#OrgulhoLGBT  

#MulheresEmMovimento #JuntasPorDireitos 

#ConfiançaNasMulheres #ConfieNelas #TrustWomen 

#MulheresTransformamOMundo 

#DoarParaTransformar  #FundoELAS 



EDITAL MULHERES EM MOVIMENTO 

Abrangência: Nacional 

Objetivo Geral  
Fortalecer grupos liderados por mulheres e/ou por pessoas trans de todo o 

Brasil com apoio financeiro flexível e estímulo à ação coletiva. 

Quem pode participar 
Podem concorrer a este edital grupos formais e informais, redes ou 

organizações lideradas por mulheres, que se dediquem democraticamente à 

promoção e defesa dos direitos humanos e da democracia. É necessário ter 

pelo menos um ano de atuação.  

Prioridades de apoio 
a. grupos/organizações lideradas por pessoas LBT (lésbicas, bissexuais e

pessoas trans e travestis)  e/ou

b. grupos/organizações lideradas por mulheres indígenas e/ou

c. grupos/organizações lideradas por mulheres negras e/ou

d. grupos/organizações feministas.

Recursos e prazo de execução dos projetos 
O tempo de execução do apoio será de até 10 meses. 

Este edital vai destinar até R$50.000 para doação direta a cada um dos 

grupos/organizações selecionadas.  



Diálogo 
Haverá um encontro de fortalecimento para os grupos/organizações apoiadas 

pelo Edital Mulheres em Movimento 2020. Será indispensável a participação1 

de representantes das grupos/organizações selecionadas no IV Diálogo 

Mulheres em Movimento a ser realizado em 2021, que inclui: 

➢ Diálogos estratégicos entre diversos segmentos dos movimentos sociais.

➢ Trabalho em rede dos grupos/organizações de mulheres selecionadas

para planejar estratégias conjuntas.

Estratégia de seleção 
A seleção será feita levando em consideração a relevância estratégica do 

grupo para suas: beneficiárias/comunidade, área de atuação e movimento 

social como um todo. 

O Fundo ELAS apoiará grupos/organizações que atuem com: atendimento 

direto às comunidades; ações de mobilização social; promoção do debate 

público; advocacy; controle e participação social; atividades de formação; ação 

coletiva ou trabalho em rede (intermovimentos, intergeracionais, interpaíses).  

Monitoramento  
O Fundo ELAS fará o monitoramento dos grupos/organizações selecionadas vi-

sando contribuir com seu fortalecimento institucional.  

O monitoramento acontece durante toda a execução, por meio de conversas 

com as coordenadoras dos grupos, que podem ser via ligações telefônicas ou 

internet. Temos duas reuniões virtuais pré-agendadas: a primeira, de boas 

vindas e apresentação do programa, será entre 03 e 06 de novembro de 2020; 

e a segunda reunião de acompanhamento será entre 29 de março e 02 de abril 

de 2021. Ambas serão agendadas nos períodos indicados conforme 

disponibilidade de cada grupo/ organização. 

1 A participação será viabilizada pelo Fundo ELAS (passagens, translados, hospedagem e alimentação). 



Teremos também uma reunião de acompanhamento presencial, a ser realizada 

durante o IV Diálogo Mulheres em Movimento, em maio de 2021. O processo 

de monitoramento se encerra após recebimento e análise de relatório final 

(narrativo e financeiro). 

Prazos a serem observados  

Lançamento deste edital: 25 de julho de 2020 
Inscrições: até 21 de agosto de 2020  
Período de seleção: setembro de 2020 

Divulgação do resultado da seleção: até 28 de setembro de 2020 

Previsão de início dos projetos: outubro de 2020 
Reunião virtual de boas vindas e apresentação do programa: 03 a 06 de 
novembro de 2020 

IV Diálogo Mulheres em Movimento: previsto para maio de 2021 

Reunião virtual de acompanhamento e monitoramento: 29 de março a 02 de 
abril de 2021 
Previsão de encerramento dos projetos: até 30 de julho de 2021 

Envio dos relatórios finais (narrativo e financeiro): 30 de agosto de 2021 

Formulário de Solicitação de Apoio 
O formulário de solicitação de apoio está disponível online e pode ser 

preenchido somente no período entre 25 de julho e 20 de agosto de 2020, no 

endereço eletrônico: https://elasedital.org 



Conheça o formulário de solicitação de apoio abaixo: 





 
 

 

• Não serão aceitas solicitações de apoio enviadas em outro formulário ou 

por correios, por email ou quaisquer outras vias.  

•  Cada grupo/organização só pode enviar um formulário de solicitação de 

apoio. Caso o mesmo grupo/organização envie mais de um formulário, 

será considerado apenas o primeiro enviado.    

•  O formulário de solicitação de apoio para o Edital Mulheres em 

Movimento 2020 é diferente dos formulários anteriores do Fundo ELAS: 

é mais simples e solicita apenas informações sobre o 

grupo/organização. 

• Este novo formulário não solicita uma proposta de projeto nem tabela de 

orçamento.  

•  Este formulário é dividido em 4 páginas: 

1ª) Dados gerais: informações de contato e sobre a(s) liderança(s) do 

grupo/organização. 

2ª) Dados da organização: informações sobre a estrutura, histórico e 

situação financeira do grupo/organização. 

3ª) Dados sobre beneficiárias, áreas de atuação e movimentos sociais: 

informações sobre as estratégias, principais atividades, público atendido e 

parcerias do grupo/organização. 

4ª) Impacto da pandemia de covid-19: informações sobre como o 

grupo/organização e sua comunidade têm sido atingidos e como têm 

respondido à pandemia de covid-19. Por último, a proponente indica o valor do 

apoio solicitado e como este recurso contribuirá para o fortalecimento do 

grupo/organização. 

• É possível salvar as respostas à medida que forem preenchidas no 

formulário. 

• Ao revisar sua solicitação de apoio, é possível editá-la antes do envio. 

• Todas as dúvidas devem ser resolvidas antes do envio do formulário. 

• Após o envio do formulário, não é possível editá-lo. 

• O formulário online não tem capacidade de gerar cópia para a 

proponente.  



• O formulário de solicitação de apoio deverá ser completamente

preenchido e enviado até 20 de agosto de 2020.

Divulgação dos resultados do Concurso 

O resultado será divulgado no site do Fundo ELAS 

(www.fundosocialelas.org/mulheres-em-movimento). Os grupos ou 

organizações selecionadas serão contatadas por e-mail ou telefone e seus 

nomes serão divulgados na data marcada neste edital. Os grupos/organizações 

que não forem selecionadas não serão notificadas.  

Responsabilidades das organizações/grupos/redes apoiadas 
1. Os grupos e organizações apoiadas deverão oferecer todas as informações

necessárias à realização e ao desenvolvimento do apoio.

2. Os grupos e organizações apoiadas deverão cumprir todos os critérios

solicitados neste edital.

3. O recurso terá que ser devolvido caso seja identificada irregularidade no

cumprimento dos objetivos do edital, ou seja, uso inadequado dos recursos,

falta de transparência na prestação de contas, descumprimento deste edital

e/ou de qualquer cláusula do contrato que deverá ser assinado entre o Fundo

ELAS e o grupo ou organização selecionada.

4. Se o grupo ou organização se dissolver antes de ter executado parcial ou

integralmente o apoio, deve avisar imediatamente ao Fundo ELAS para que

sejam tomadas as providências necessárias.

5. Em nenhuma hipótese será permitida a transferência dos recursos a outra

organização ou grupo, sem a expressa autorização por escrito do Fundo ELAS.

Desclassificação 
Serão hipóteses de desclassificação imediata, ficando resguardada aos 

parceiros a adoção das providências cabíveis: 

a. Não cumprimento das regras deste edital;

b. Não preenchimento do formulário de forma completa e/ou

preenchimento com dados inverídicos e/ou inconsistentes;



c. Inscrições cujo grupo/organização proponente seja partido político ou

vinculado a partidos políticos;

d. Inscrições cujos proponentes sejam órgãos governamentais;

e. Inscrições de um indivíduo ou pessoa física;

f. Inscrições enviadas fora do prazo estipulado neste edital;

g. Descumprimento de qualquer legislação aplicável, sendo as

proponentes exclusivamente responsáveis pelas infrações a que derem

causa.

Dúvidas, relatórios e visitas 
Durante o período do contrato, os grupos ou as organizações podem e devem 

contatar o Fundo ELAS sempre que surgir uma dúvida ou uma dificuldade. O 

Fundo ELAS deverá ser informado se no período do contrato acontecerem 

mudanças que afetem o grupo ou a organização, incluindo afastamento da 

coordenadora ou responsável.  

O grupo/organização se compromete a entregar ao Fundo ELAS nos prazos 

estipulados um relatório narrativo e financeiro final. Para isso, serão 

disponibilizados formulários específicos que serão enviados em tempo aos 

grupos/organizações selecionadas.  

O grupo/organização se compromete a dar ao Fundo ELAS informações 

atualizadas sempre que solicitado. Os grupos ou organizações apoiadas 

poderão receber visitas, sempre previamente agendadas, de membros da 

equipe do Fundo ELAS, conselheiras ou consultoras indicadas pelo Fundo 

ELAS, antes, durante ou depois do término do apoio.  

Disposições gerais 
1. As integrantes do Conselho Deliberativo, Honorário e Fiscal, assim como

toda a equipe do Fundo ELAS e dos parceiros, não podem se inscrever neste

Edital.

2. Ao acessar o formulário no endereço https://elasedital.org para participar

do Edital Mulheres em Movimento 2020, a proponente está aderindo às regras



e condições desde edital. A responsabilidade civil e criminal pela veracidade 

dos dados fornecidos será da respectiva proponente.

Contato para informações sobre o edital:
Em caso de dúvidas e/ou para suporte técnico para preenchimento do 
formulário online, entre em contato:

E-mail: contato@elasedital.org

Endereço eletrônico do formulário de solicitação de apoio:
https://elasedital.org 

mailto:contato@elasedital.org



